
Penjelasan : 

Beredar di media sosial Facebook sebuah foto 
dokumen berisi tanda tangan Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan dengan narasi kontrak 
politik dengan organisasi terlarang, Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI). Dalam narasi tersebut 
terdapat foto Anies Baswedan bersama tokoh 
HTI Ismail Yusanto. Juga terdapat secarik kertas 
kontrak politik yang bertanda tangan Anies 
Baswedan.

Klaim Anies Baswedan terlibat kontrak politik 
dengan HTI adalah tidak benar. Faktanya, isu 
tersebut adalah hoaks kampanye hitam yang 
menyerang Anies saat Pilkada DKI 2017 dan 
kembali beredar di tengah masyarakat. Dilansir 
dari tempo.co, Anies yang saat itu calon 
gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI 2017, 
menegaskan tanda tangan di dalam kontrak 
tersebut bukan miliknya dan menyertakan foto 
tanda tangan aslinya. Ia juga menyatakan tidak 
pernah menandatangani akad kontrak tersebut 
dan curiga ada seseorang yang sengaja 
memfitnahnya. 

Link Counter:
- https://pilkada.tempo.co/read/857338/beredar-kontrak-politik-soal-syariat-islam-anies-itu-

fitnah 

- https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGA8lvk-cek-fakta-foto-tanda-tangan-anies-b

aswedan-dalam-dokumen-kontrak-dengan-hti-ini-faktanya 

Selasa, 10 Mei 2022

Hoaks

1. [HOAKS] Foto Tanda Tangan Anies Baswedan 
dalam Dokumen Kontrak dengan HTI

https://pilkada.tempo.co/read/857338/beredar-kontrak-politik-soal-syariat-islam-anies-itu-fitnah
https://pilkada.tempo.co/read/857338/beredar-kontrak-politik-soal-syariat-islam-anies-itu-fitnah
https://pilkada.tempo.co/read/857338/beredar-kontrak-politik-soal-syariat-islam-anies-itu-fitnah
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGA8lvk-cek-fakta-foto-tanda-tangan-anies-baswedan-dalam-dokumen-kontrak-dengan-hti-ini-faktanya
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/GNGA8lvk-cek-fakta-foto-tanda-tangan-anies-baswedan-dalam-dokumen-kontrak-dengan-hti-ini-faktanya


Penjelasan : 

Beredar sebuah akun WhatsApp yang 
mengatasnamakan Shopee Indonesia. Akun 
tersebut disinyalir mengirimkan pesan kepada 
pelanggan Shopee Indonesia sebagai motif 
penipuan.

Faktanya, Shopee Indonesia melalui laman 
Twitter resminya @ShopeeID mengklarifikasi 
bahwa akun WhatsApp yang beredar adalah 
palsu. Informasi lebih lanjut terkait layanan 
Customer Service dapat dihubungi pada laman 
Twitter resmi Shopee Care @ShopeeCare. 
Pihaknya mengimbau para pelanggan Shopee 
Indonesia untuk tidak mengikuti arahan dari 
oknum yang mengatasnamakan Shopee 
Indonesia dan tidak mengklik link apapun yang 
diberikan untuk mencegah motif penipuan yang 
marak terjadi.

Link Counter:

- https://twitter.com/ShopeeID/status/1523614518584090625?s=20&t=zRjWBXewLD2j

p3-0kLf1ZA 
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Hoaks

2. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Shopee

https://twitter.com/ShopeeID/status/1523614518584090625?s=20&t=zRjWBXewLD2jp3-0kLf1ZA
https://twitter.com/shopeecare
https://twitter.com/ShopeeID/status/1523614518584090625?s=20&t=zRjWBXewLD2jp3-0kLf1ZA
https://twitter.com/ShopeeID/status/1523614518584090625?s=20&t=zRjWBXewLD2jp3-0kLf1ZA


Penjelasan : 

Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan dan menggunakan foto profil Wakil Bupati 

Bantul Joko B. Purnomo, Sekda Bantul Helmi Jamharis, serta istri Bupati Bantul Emi Masruroh. 

Ketiga akun tersebut mengirimkan pesan yang menyebutkan bahwa pihaknya akan 

menggalang dan menyalurkan donasi ke yayasan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

Faktanya, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui akun Twitter resminya menginformasikan 

bahwa akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Bantul, Sekda Bantul, dan istri 

Bupati Bantul adalah hoaks dan merupakan modus penipuan yang dilakukan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati 

terhadap modus penipuan yang beredar.

 

Link Counter:

- https://twitter.com/pemkabbantul/status/1523640724872306688 

Selasa, 10 Mei 2022

Hoaks

3. [HOAKS] WhatsApp Mengatasnamakan Pejabat 
Kabupaten Bantul

https://twitter.com/pemkabbantul/status/1523640724872306688


Penjelasan : 

Beredar foto tangkapan layar dari sebuah 
artikel dengan narasi bahwa Menteri Agama 
(Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta 
masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai 
pemerintah untuk proyek pembangunan Ibu 
Kota Negara (IKN).

Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa Menag 
Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat 
mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah 
untuk proyek pembangunan IKN adalah salah. 
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi (HDI) 
Kementerian Agama Akhmad Fauzin 
menegaskan narasi tersebut adalah hoaks. 
Pasalnya, Menag tidak pernah memberikan 
pernyataan tersebut. Di sisi lain, sebagaimana 
dilansir dari situs kemenag.go.id, dijelaskan 
bahwa sejak 2018, Kementerian Agama tidak 
lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab 
dalam tata kelola dana haji.

Link Counter:

- https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7VERN-cek-fakta-menag-minta-masyar

akat-ikhlaskan-dana-haji-dipakai-pemerintah-untuk-ikn-ini-faktanya   

- https://kemenag.go.id/read/kemenag-narasi-menag-minta-dana-haji-untuk-ikn-itu-

hoaks-dan-fitnah-y5gm8 
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Hoaks

4. [HOAKS] Menag Minta Masyarakat Ikhlaskan Dana 
Haji Dipakai Pemerintah untuk IKN 

https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7VERN-cek-fakta-menag-minta-masyarakat-ikhlaskan-dana-haji-dipakai-pemerintah-untuk-ikn-ini-faktanya
https://www.kemenag.go.id/
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7VERN-cek-fakta-menag-minta-masyarakat-ikhlaskan-dana-haji-dipakai-pemerintah-untuk-ikn-ini-faktanya
https://m.medcom.id/telusur/cek-fakta/PNg7VERN-cek-fakta-menag-minta-masyarakat-ikhlaskan-dana-haji-dipakai-pemerintah-untuk-ikn-ini-faktanya
https://kemenag.go.id/read/kemenag-narasi-menag-minta-dana-haji-untuk-ikn-itu-hoaks-dan-fitnah-y5gm8
https://kemenag.go.id/read/kemenag-narasi-menag-minta-dana-haji-untuk-ikn-itu-hoaks-dan-fitnah-y5gm8


Penjelasan : 

Beredar tangkapan layar akun WhatsApp 
mengatasnamakan Kantor JNE Pusat. Akun 
tersebut diduga melakukan modus penipuan 
dengan meminta transfer uang dari customer JNE.

Faktanya, Pihak JNE melalui akun Twitter resminya 
@JNEcare menginfokan bahwa pengiriman via 
JNE tidak pernah menggunakan rekening 
bersama seperti pada tangkapan layar yang 
beredar. JNE Customer Care juga mengimbau 
masyarakat agar lebih berhati-hati kepada 
penipuan yang mengatasnamakan JNE.
 
 

Link Counter:

- https://mobile.twitter.com/JNECare/status/1523129866593325057 
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Hoaks

5. [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan 
Kantor JNE Pusat

https://mobile.twitter.com/JNECare/status/1523129866593325057
https://mobile.twitter.com/JNECare/status/1523129866593325057


Penjelasan : 

Beredar informasi di media sosial sebuah akun WhatsApp yang menggunakan foto 
profil dan mengatasnamakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. Akun WhatsApp dengan 
nomor 087747856170 pada gambar tersebut bukan akun WhatsApp resmi milik 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Putu Ayu 
Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P. Pemerintah Kabupaten Buleleng turut mengimbau 
masyarakat untuk waspada terhadap akun  yang mengaku sebagai pimpinan atau 
pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan selalu mengonfirmasi 
dahulu kebenarannya ketika mendapat pesan dari akun WhatsApp yang tidak 
dikenal.

Link Counter:
- http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4331-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsap

p-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-bappeda-kabupaten-bul

eleng
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Hoaks

6. [HOAKS] Akun WhatsApp Palsu Mengatasnamakan 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Buleleng

http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4331-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-bappeda-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4331-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-bappeda-kabupaten-buleleng
http://cirt.bulelengkab.go.id/verifikasi/detail/4331-tersebar-tangkapan-layar-akun-whatsapp-yang-menggunakan-foto-profil-dan-mengatasnamakan-kepala-bappeda-kabupaten-buleleng


Penjelasan : 

Beredar sebuah video Youtube yang disebarkan kembali oleh salah satu akun 
Facebook berjudul “BREAKING NEWS!! PENGGELEDAHAN PAKSA KPK, KELAKUAN 
BUSVK ANIES TERBONGKAR”. Video tersebut memuat narasi yang mengklaim 
bahwa dengan adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
maka semakin jelas Anies Baswedan telah menggelapkan dana pelaksanaan 
Formula E. 
 
Faktanya, judul video yang mengklaim bahwa Anies Baswedan telah digeledah oleh 
KPK terkait penyelenggaraan Formula E adalah tidak benar. Dikutip dari 
turnbackhoax.id, hingga saat ini KPK belum melakukan penggeledahan kepada 
seorang pun yang diduga turut ikut dalam penggelapan dana Formula E. Selain itu, 
dari isi video yang diunggah tersebut, tidak ditemukan sama sekali ungkapan 
bahwa Anies Baswedan telah digeledah oleh KPK terkait proyek penyelenggaraan 
Formula E. Video tersebut ternyata berisi keterangan KPK yang menyatakan bahwa 
penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E masih pada tahapan mencari 
informasi dan data-data. 
 

Link Counter:

- https://turnbackhoax.id/2022/05/10/salah-kpk-geledah-anies-karena-gelapkan-uan

g-formula-e/
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Disinformasi

7. [DISINFORMASI] Video KPK Menggeledah Anies 
Baswedan karena Gelapkan Dana Formula E 

https://turnbackhoax.id/2022/05/10/salah-kpk-geledah-anies-karena-gelapkan-uang-formula-e/
https://turnbackhoax.id/2022/05/10/salah-kpk-geledah-anies-karena-gelapkan-uang-formula-e/
https://turnbackhoax.id/2022/05/10/salah-kpk-geledah-anies-karena-gelapkan-uang-formula-e/

